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Knyga del Visu po vardu 
utys Sz viešiu Žmonių.

Su kūrę gali
ma gauti vi
sokį s /olos

Žinios
Hėvoliucija ‘Komijoje.

rij. Yra įtal
pinta 70 var
lių žolių ir 

šaknų ir
20 svarbiu Knerptu <lol vyru
visas aprašymas kaip išsi 

wive. Kaštuoja lik 5« c. Pi- 
ustie pačio markėmis, adrr- 
K. Navickas,
it., Room 2, So Bosi on Mass

ir Teiyngiausia Aptieka

H. Kuolį, 
Fourth ir D. st S.Bosto.i. 
ų visokį receptai iš 
eisyngai. Čionai yr 
klerką ir galima, 
saviškai. Meldžia- 
ui esant atsilankyt.

lotorų ir vaikijnydyloju^i

Ona Topaz, 
ra rtr-. Boston. Masu, 

itdaras
7 iki 8 po pietų.

•el. Hay. 6U9 - 5.
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HOTELIS
NEW YORK

Rodą duodu visokiuose 
>retų koks apgavikas nu- 
tie
\'CAS RAŽUKAS.

viai pas sava.
»ia galima gaut visko kai|>o 
'irto randasi, kiszeniniu ir 
tsiniu, paauksuotu, sidab- 
impaiu, kolciiku, visokiu 
del grajaus. Maszinukiu 

nu knyga ir prietaises del 
lldaknygiu kokiu tik rao- 
popieru del gromatu ra- 

oms ir kvietkomis. Kas 
prisiunezia gromatoj uz 4c. 
dykai kokio dar lietuviu- 
šimtai visokiu paveikslu, 
sos ųz maža preke, orde,

STREET, 
BROOKLYN, N. Y.
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SINIMAS.
;s atmink!
.TAUTIEČIAI!
arbę pranešti Jumis 
'tuviai ir Lictuvaiiės, 
•kortes į Lietuva ir 
ka važiuojant iem ant 
ilgiausia prekę. Ma
tias kelio linijas.
is nuo 8 valanti, ryto 
are.

tartašius.
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Caras ir pulkai juodašim
čių neistenge numalšinti re
voliucijos; kasdien nauji pa
sikėsinimai ant caro paskir
tų uredninkų, kasdien žudys- 
tės daro didelį nepakajų Ru
sijoje. Revoliucionieriai nega
lėdami jų prišaukti į atvirą 
sukylimą priešai carą, varo 
darbą po senovei žudydami 
vyriausius uredniukus kame 
tik gauna progą. Galima turė
ti viltis, kad neužilgio caro 
tarnai nesiskubins užimti 
tais kruvinas vietas, nuo ku
rių uredninkai tapo prašalin
ti su bombom. Iki šioliai jau 
parodė neprilankumą mažes
ni uredninkai ir daugelije 
vietų caras negauna policijos 
į jų vietą stato kareivius, ku
rie teipgi tik paklusnus pa
kol ‘/erai pavalgyti iš- 

ir parti linksminti prit- 
XjYkus mažo ko jie straikuoja. 

^^revoliucija ant caro aficierų 
’‘'galima pavadyti praktiškiau- 

ses kovojimas dabartiniam 
laikė, nes su tuom po valiai 
bet tikrai kas diena žemina 
caro pajiegas. Išnaikinus ge
rą skaitlių uredninkų, nauji 
bijos užimti jų viotas ir teip 
žmonės patįs vėl ims tverti 
nauja tvarką, kurios caras 

. neįstengs numesti ir po valiai 
užšvis nauja gady ė.

Propaganda eina gerai: vy
rai ir moterįs Rusijos nesigai
li savo kraujo ir gyvasčių.- 

’’ Pasaulė stebisi iš narsumo 
Rusijos moterų, kurios lygiai 
su vyrais kožnoje progoje ka
riauna sucaro bernais už lai
svę. Daugelyje vietų "moterįs 
mokinasi vartoti muškietas, 
kad priėjus laikui naikint žu 
dyutojus. Pereitą sanvaitę 
nekartą sudrėbėjo caras, nes 

' plyšimai bombų po kelis kar
atus jų pakratę nuo baisybių, 
kad jo artimi tarnai nusirito 
nūo tronų. Vieną po kitam 
juos skina ir su jų krauju 
artina laisvę Rosijos žmonių.

PETERBURGAg. Žinios 
praneša 25 Rugp, po pietų 
ministerių pirmininkas Sto
lypinas turėjo savo namuose 
baisų atsitikimą, kurio suvis 
nesitikėjo; Stolypinas, mat, 
iš to džiaugsmo, kad atrado 
po savo namu revoliucionie
rių kasamą olą del išmetimo 

, Stolypino palociaus drauge 
su juom pačiu ir visa jo šei
myna į padanges; kad tas re 
voliucionieriam nenusisekė, 
Stolypinas iškėlė balių ir su
sikvietę savo prietelius ir lin. 
ksminosi, kada prieš palocių 
užvaževo puiki karieta su ke
liais puikiai apsitaisiusiais 
ponais; du iššokę iš karietos 
skubiai įėjo į palocių, į kur 
jiem einant ir sargai, maty
dami puikius rūbus pribuišų 
tečiaus su-guodone praleido į 
vidų, o nepažįstami atėję į

susirinkimo salę, mete bombą 
kurios expliozija viską sumai
šė į vieną baisų sukuri mir
ties ir sunaikinimo.

Patįs metėjai tapo į šmote
lius suplėšyti, pusė namo nu
nešta ir apie 28 caro bernų 
čionai mirtį rado. Tarpe už
muštųjų, kaip praneša randa
si M. Stolypino sūnus ir 1G 
metų senumo duktė, kuria a- 
bi kojas nutraukė; jenerolas 
Zamiatin , Stolypino sekreto
rius; M. Kovostoff, buvusia 
Penzos rėdyl osgubernatorius; 
kap. Fedoroff, viršininkas 
Stolypino ypatiškos sargybos; 
Davidoff ir Voronin, pagelbi- 
ninkai jau kritusio M. Duba- 
savo; keturios moteriškės ir 
du kūdikiai. Visos tos ypa
tus pražuvo namuose Stolypi
no, esant pas jį ant baliaus. 
Pats Stolypinas į tą tarpą bu
vo nuėjęs į tolymesnį kamba
rį palociaus per tai ir išliko 
gyvas, nors griūvančio namo 
dalys ir iį drauge su kitais su- 
žeidė gana drūčia. Du revo- 
liucijonieriai, kurie metė 
bombą teipgi rado mirtį ant 
vietos, o du kiti kuriedu viens 
kaipo ponas, kits kaipo vežė
jas sėdėjo «jrjt vežimo prieš

darbu, 
ir to, 
Stoly- 
minis-

palociaus goukas, abudu ta
po sužeistais. Jiedu tapo nu
gabenti į Petropavlovską tur- 
mą. Baisi explozija, kuri su
krėtė visą Poterbugą ir daug 
gyvasčių paėmė, kaip žinoma, 
yra revoliucijonierių 
bet negalima užtylėt 
kad tas buvo parengta 
pinui, kuris pasilikęs
terių pirminiukų, pasirodė 
didžiu laisvės priešu, nes iš jo 
poliebimo suareštuota tūks
tantį žmonių, tik pačiam Pe
terburge suareštavo 400 žmo. 
nių.

Paimtus į kalėjimą, žino
ma, da liepė barbariškai kan- 
tinti. Kad padėti galą Sto- 
iypino žvėriškiem darbam, 
revoliucijonierių organizaci
ja pradėjo aštriai kariauti; 
nutarė žudyt be pasigailėji
mo kiekvieną caro tarną, ne
žiūrint kiek reiks patiem nu. 
kęsti Ir kad ir iš jų nevienas 
tur savo gyvastį paaukauti.

Caras išleido vėl ukazą dar 
smakesnį, negu pirma, ir rūs
čiai draudžia kareiviam kiš
tis į politikos dalykus, grū
modamas kareiviam, kad už 
peržengimą ukazo prisakų 
bus sunkiai baudžiami.

BENDZIN, Lenkijoj, 25 
Rugpjūčio tapo numesta bom 
ba ant patrolės, kuri vedė 
policijos kapitoną Jakubiką. 
Du policijantai tapo sudras
kyti į šmotus ant vietos ir ke
letas kareivių tapo sužeistais. 
Pribuvę gelbėt patrolę karei
viai pradėjo šaudyt į visas 
keturias puses ir užmušė ir 
Sužeidė labai daug subėgu
sių žmonių.

MOSKVA, 25 Rngpj. į 
čionai praneša, kad apie 5o 
versti} nuo Moskvos 12 gin
kluotų vyrų užpuolė ant pa- 
sažierinio trūkio, nuo kurio 
paėmę apie penkis tūkstan
čius valdžios pinigų laimin
gai pabėgo.

VARŠAVA, 27 Rugp. Ži
nios praneša, jog ant vietos

tapo ūžmuštsa čionaitiuis je- 
neral-gubernatorius jenero
las von Lia liarskis, kuris ne
seniai tavo į Varšavą atsiųs
tas užimt diktatoriaus vietą 
Lenkijoje. Dabas jam beva
žiuojant karietoje, kada pri- 
važevo išardytą del teisymo 
gatvę ir vežėjas sustabdė bė
gį arklių, jaunas vaikinas iš
žengęs priešais šovė keliš kar 
tus į krūtinę jeneral-guberna- 
torini ir ant vietos užmušė. 
Pats užmušėjas pabėgo nesu
imtas-

PETERBURGAS, 27 Rugp 
tapo čionais nužudintas jene- 
rolas Min’as, kuris nuo se
niai jau buvo pas revoliucio
nierius vienu iš nuspręstūjų 
aut mirties ir tik iš trečio 
karto pasikėsinimas ant jo 
gyvasties nusisekė. Lapkri
čio menesyje praeitą metą je- 
nerolas Min tūkstančius pasi
kėlusių Moskvoje žmonių iš
šaudė. Dabar kada jis trū 
kiu iš Peterburgo atvaževo į 
Petrohofą ant stoties, po pa
sisveikinimui jo su savo mo- 
tere, jauna mergina pradėjo 
šaudyt į jenerolą Min’ą, kurs 
pataikytas krito ant vietos.

OSEriOVE, netoli KharktF" 
vo, šeši ginkluoti vyrai įsiver
žė į kanceleriją, paėmė visas 
formas pašpartų ir sykiu pa
ėmė tūkstantį rublių pabėgo.

Tą pat vakarą atėmė 12 
tūkstančių rubliu nuo tnlo 
prekėjaus ir teipgi pabėgo.

KN1EŠNE aštuoni apsi
ginklavę vyrai įsiveržia į dir
btuvė Bakakins, išėmė 28 
tūkstančius rublių iš kasos 
ir pabėgo.

OREKOF vidurinėje Rosi- 
joje cerkvę tapo apstotą ir 10 
tūkstančiu mblių tapo išneš
tą, nieko nesugavo iš revoliu- 
cionerių.
Iš daugelio tų piešimų gal 
nevisi yra darbai revoliuclo- 
nerių, nes ant jų vardo eina 
kitokį tikri plėšikai. Revoliu
cionieriai tikri yma tiktai 
rando turtus ir didelių turčių 
Plėšikai tie, kurie užpuldinė
ja ant biednų žmonių. Dauge
lyje vietų tapo sunaikinti 
pačtai- ir kanceierijos teip 
kad yra labai pavojinga da
bar ir pinigai siuntinėti.

LUGA Rugp. 27 oficieras 
Rieman Semionovsko pulko 
gvardijos tapo užmuštas ant 
vietos.

Žinios iš pasaulės Žinios iš Amerikos.

P o t s d aįm, Vokiet. 29 
Rugpjūčio tapo čionai ap
krikštytas Vokietijos keize- 
rio Wilhehno anūkas, arba 
Vokietijos soyto įpėdinio Eri- 
deriko Wilheimo sūnus, ku
riam -duota net penkis vardus 
o ypatiugai:*Wilhelmas, Fri- 
derikas, Franaš. Juozapas ir 
Olafas.

Oi bus vargo nešiotem ir 
auklėtojom pakol įpras išta- 
riuėti vardą: Vil-Fric-Franc- 
Juoz-Olafuko.

l’arvazevo

York, Rugp. 29
Wiliam J. Bryan bu- 
demokratų partijos

o:—

Geneva, Švaicar. Či< - 
nai atliekamas seimas varde 
Esperento, reikale apkalbėji
mo dalyko, kaslink įvikdini- 
mo pasaulėje vienos tarptau- 
tiškos kalboj. Jeigu tą už- 
maymą įvikdintių tai žmones 
jos prasimokinę galėtų visur 
susikalbėti, -nes visuose pa
saulės kraštuose mokykloj ji 
būtų mokinama lad ir nebū
tų to vargoj ir sunkinybių, 
kuriuos turi nukęsti ypač 
jieškantis kasdieninės duonas 
Kąsnio atvykus į svetimą ša
lį žmogų B~ū~egaT}y~s nsThai i >e nr 
su kittaučiais.

Sumanymas Dr Esperento 
yra didelės vertės, įvikdini- 
mas to sumanymo padarytų 
didelį palengvinimą moksliš. 
kam sviete visokiuose susinė
simuose, taigi ir susivaževo į 
kongresą del apkalbėjimo da 
[yko 5()0 delegatų, reprezen
tuojančių 15 pasaulės tautų.

Visa samoderiavija dabar 
dreba ir negali užsitiketi jo
kiu žmogum iš priežastie 
tiek daug netikėtų užmušeiš- 
čiu. Peterburgo augšti ured- 
ninkai prabėjo skustis barz
das, kad juos galėtų nuo Tre- 
povo atskirti, nes Trepovą 
iki šioliai dar revoliucionie
riai nesurado; jis labiauseyra 
užsipelnęs ant mirties.

Kada jie beveik panašus 
į vienas kitą tranai tad sun
kų juos atskirti piktesni nuo 
žmoniškesnio.

ODESA čionai ir vėl pasi
kėsino jauna mergina nužu
dyti Gubernatorių Kaulbars, 
bet uepasekmingai bomba 
trūko pirma nekaip jį prine
šė prie gubernatoriaus.

— :o:—

salos

Havana, Kuba, 
praeitą sąvaitę žinios 
skalbė apie kilusę ant 
Kubos revoliuciją priešai da
bartinį jos prezidentą Palmą. 
Kaskar daugiau ir daugiau 
žmonių pereitinėja į pasikė- 
lėlių pnsę; formoliški kariški 
mūšiai tęsėsi tolians, pasike
leliai turėdami pakaktina 
amunicijos užėmė kelias vi- - 
tas ir valdžia su ištikima jai 
karūmėne neįstengi suvaldyt 
revoliucijonierių.- -Didžiau- 
pasikūlelių vadu yra Pino 
Guerra, kuris po savo valdžia 
turi suvirs 1000, ir smarkiai 
kariauja prieš valdžią.

Dėdė Samas su pasipikti
nimu žiūsi į neramius kubie
čius ir kaip rodos turės eiti 
su „rykšte“ apmalšinti savo 
pupilius ir padaryti tarpe jų 
tvarką.

Revoliucija pakilo iš prie
žasties suktybių balsavimose, 
ko -gerai ndsuprasdami žemes 
ni visuomenės sluogsniai užsi
traukia sau ant sprando krau- 
jagėres siurbėles.

Revaliucija daro blėdį, ne
tik paimdama daug gyvasčių 
bet ir šalies pramonė daug 
nukenčia, o priegtam ir u kės 
stovi adleistos, javai, vasaro- 
jas, tabakas ir kiti produk- 
tuojami auguliai niksta lau
kuos, nes vienur žmonės pa
metę viską pabėgo, kitur ka- 
rūmėnės virką suuaikin ir 
vargas daugeliui neišvegia- 
mas.

par-

Prie pečiaus nelaimė.

Worcester, Mass. Rugp. 28, 
čionai netikėtai moteris H. 
Hagaud tapo drūčiai apde
gintą su pečiaus juodytu, ku
ris jai bešluostant pečių exp- 
lodavo' ir uždegė jos drapa
nas.

GOREZE, tapo sudrasky
tas su bomba jenerolas Leo- 
noff. Teip yra plėšomi caro 
tarnai su bombom ir pekliš
kom mašinom, bet iki šioliai 
dar jie neatsisako nuo savo 
biauraus redimo Rosijos.

New 
važevo 
vusis 
kandidatas ant Suv. Valstijų
prezidento. Bryan‘as atliko 
kelionę aplink svietą, aplan
kęs kone visas Azijos ir Eu
ropos viešpatystes. Rosijoje 
besiviešindamas, buvo jis ir 
ant Durnos susirinkimo. Su
grįžusį Bryan ‘ą iškilmingai 
amerikiečiai pasveikino.

Bryan’as turbūt dar kartą 
nori paimt kandidatūrą aut 
prezidento.

S n u ai k i no

Chicago, III. 27 Rugp. Svei
katos uzveizda sunaikino čio
nais 350 tūkstančių svarų y- 
vairių valgymui produktų, 
kaipo persisenėjusius ir val
gymui netiukačius. Tuos 
produktus atrado cukerkų 
dirbtuvėse ir vaisių krautu
vėse. Penkiolika graikų per
dorių, du tuvių pardavėjus, 
tris kepėjus ir tris ledinės 
Smetonos darytojus policija 
uzjpardaviuėjimą minėtų pro-

si jie išsiteisinti prieš sūdą.

Turčių tiesos

Teorija, 111. Suv. Valstijų 
Kongresas per praeitas savo 
sesijas nutarė daleisti parda- 
vinet alkoholį be akčyzeš, 
mat turčiai naudoja aną au
tomobilių varymui. Kerosi, 
no trestas damatęs, kad at
pigęs alkoholis gal užstot ke- 
rosinui kebą, sumanė atpir
kti visas distilarnijas alkoūo- 
naus. Turčiai norėdami sa
vo pramonėm daryt liuosą Ke 
ię pataiko ir patinkančias 
sau tiesas sutaisyti ir išsisuk
ti is po kenkiančių jiem tie
sų, lik vargšas tur liesas pil 
uyl — ueilo kad silpnas.

i valius.

Mazallau, Mexiko, Rugpj 
27 dieną čionai daugelis žino
mų nuh.enl.ejo tvano, kuris 
pasidarė is priežasties didelio 
lietaus, kokias liejosi ulonais 
ue paliovos per kelias dienas, 
t vanas daug namų sunaiki- 
niu, dar daugiau bledies pada
re cukrinėm plantacijom, ku
rias vandu apsėmė.

Blogam padėjimo

Philadelphia, Pa. 2b Rugp. 
Čionaitine didele banka po 
vardu: Real Esate Trust Co. 
apreiškė savo bankrųtijimą; 
bankoje buvo sudėta 7 mili
jonai dolerių. Bankos prezi
dentas Nipple užsinuodijo ir 
dar nusiskandino iš tos prie
žasties. Minios sudėjusių te- 
nais savo pinigus, apgulė ba
nką ir policija nemažai turi 
darbo, kad apgint bankos o- 
ficialus nuo įiršusios minios, 
kuri nori be sūdo savaip nu
bausti bankos urėdinkus.

Bankos viena po kitai ne
ša žmonių pinigus, nevieno 
su kruvinu prakaitu sučėdy- 
tus, bet podraug mokina, 
kai savo pinigus patiem reik 
.vartoti, o ne kam pavesdinėt.

Junin niibiiiidė.

Racine, Wis. Rugp. 28 at
sibuvo čionai teisdarystė Cir
cuit Court, kame teisdaris 
C. A. Fowler nusprendė Uui 
ja apmokėti 25 tūkstančius 
dol. dėlto kad jie išmėtė kor
teles gundančius baikotuoti 
B. Shulčio keptuvę. Mat val- 
na straikuoti bet agituoti 
prie baikotavimo Bevale.

Žeme dar »ndrel>ėj<>.
Santaigo, Chilli. Rugp. 30 

Žinios praneša apie atsinauji 
nimą žemės drebejimo aplin
kose Tacna, Ariva. Žmones 
dar vis uogrįšta į namus, bet 
gyvena ant laukų bijo kad 
žeme neimtų drebėti ir namai 
kad neužgriūtų.

Žinios iš Lietuvos
Lietuvoje nieko svarbaus 

negirdėti ir revoliucioniško 
judėjimo, betnepakajus visur 
IWllAVnia--------------------------- -

VINIUJE. Liepoz 22 spro
go dvi bombos, bet nieko ne
užgavo. Virėja Seidka Kiel 
yra suimta menama, kad jį 
bombas tais darė.

Remigaloje Kauno Red. 
juodašimčiai pradėjo metyti 
atsišaukimus, kad žmonės inu 
tų žydus ir S< < ialistus. Bet 
Rrmigališkei ne tokie kvailus, 
kaip juodašinuei mano.

Kaliniai buvo kiek pratuš- 
tėja dabar vėl pradėjo prisi
pildyti. Į kalėjimus papuola 
daugiau vargšai žmones, ku
rie kiek galėdami kovoje už 
geresnį būvį. Sušelpimas jų 
labai reikalingas patarė Lie
tuvos Ūkininkas.”

Po išvaikimui Dūmos Vii 
niaus spaustuvių savininkai 
tapo sušaukti kad pasirašytų 
jog jie nespausdins tų atsi
šaukimą kuriuos dūmos sąna
riai išleido į žmones ir karei, 
vius. Teipgi kad uespaudin- 
tų jokių revoliucioniškų atsi
šaukimų. Mat ant ko valdžia 
pareina jau beveik gražumu 
žmonių prašo kad ją palaiky
tų.

BIRŽAI. Kauno Red- 10
Dieną Liepos, 

ant turgaus žmones 
kad caras Durną
Tuojau susirinko žydai rusai 
ir Lietuvininkai iškėlė rau
doną vėlevą ir pradėjo šaky, 
ti prakalbas ir padarė demo
nstraciją po miestelį.

Iš to vėliau kilo kratos ir 
areštai, suėmė P. Žitkevičių 
studentą ir kitą stubentą 
Stankevišiu krėtė ir žydus-

MARIJAMPOLĖJE
,25 Rugp. peršovė kelines 
žemsargių viresniamjam, 
ŽEMALE Kauno Red .Liepos 
20 d. G ginkluoti vyrai atėjo 
pas kunigą ir atėmė nuo jo 
pinigus varde socialistu.pas 
kui nuėjo į ĮJŽidikų miestelį 
išpiešė mauapoliaus kasaj

L-

išgirdo 
paleido.

Vielinės Žinios.
Oras šiuomis dienomis bu

vo gana šiltas dienom, nuo 
dušnumo labai daug Įvaikų 
susirgo pagaudami šalti.

—:o:—
Kas turi ūkesiškas papie- 

ras, o nesirašęs balsuoti ver
ta dabar užsirašyti, nes vė
liau bus po laikui ir liudinin
kų reiks. Subatoje 1 Rugsėjo 
paskutinė diena užsirašyti.

—-:o:—
Cambridgeporto Lavinimo

si kuopa po vardu T. M. D. 
povaliai virsta į kooperativiš- 
ką draugystę ir neužilgo pra
dės krautuvę valgomu daig- 
tų. Lavinimosi vakarai buvo 
labai laukami nors ir šiltam 
vasaros laike, 'tokius vyrus 
reikia tik pagirti ir džsaugtis 
iš jų pirmažengystes.

—:o:—
__ Stn T ri ĮvrTrnTPir 
kuopa menkai buvo lankoma 
dėlto atėjus šilumai tapo va- 
kacija padaryta, bet kai}) nu 
tarta susirinkti pirmą utar- 
ninką Rugsėjo (September) 
tai jau tas laikas bus utarniu- 
ke po nedeliai. Draugai 
gali sus;linkti Į sena savo 
ruimą aut 257 W. Fourth st. 
ir nutarti ką dalis toliau. Ke 
ližinksuiai padaro didėlį skir
tumą. Didelis skirtumas tar
pe Cambridgeporto lietu vii} 
ir So. Bostono kame tas skir
tumas yra tai laikas parodįs.

Palitikieriai jau pradeda 
karštai dirbti apie kandida
tų pastatymą, dabar laikas ir 
lietuviam nors kiek pasirodyt 
žmonėmis: So. Bostone lietu
viam ira atviros duris gauti 
kelis miestinius darbus, kad 
rastųsi vyrukai geri, l’et kur 
jie? Yra keli, kurie vartoja 
anglišką kalbą gerai, bet lie
tuvišką pamiršę. Tėvų nuo
monės tokios: jeigu vaikas 
mokės angliškai tai jau ir ge
rai ir kultūroje augštai sto
vės. O tai kvailyste. Šimtą 
kartu greičiau vaikas gautų 
darbus ir garbę mokėdamas 
savo kalbą ir anglišką.

Tokių reikia politikoje mū 
sų, tokių reike krautuvėse ir 
visur. Dabar turime kelis jau 
uus lietuviškus spartelius, 
kurių vieno uortis raudona 
nuo degtines, kitas taip man- 
dras, kad nepaeiua, vis dėlto 
angliškai gerai moka. Moka 
jie tik gerai pakeikti, tai vis
kas. Maži vaikai reikia moky
ti ir reike, kad juos mokytų 
kožnas kas tik gali. Airių ku
nigai yra nustelbę keletą lie
tuvių vaikų tę jie eina bažny
tinius reikalus atlikti ir tę 
pripratiną juos ištautėjimo 
ir jų dešimtukus surenka. 
Lietuvių kunigai nelabai len
ke galvą prie kūdikių ir teip 
jie netbodami turės neužilgio 
patįs angliškai išmokti. Kas 
nelabai lengva suaugus’iem.
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— Šiądien vaike tų papa
sakok mą, kaip tie žmones 
aut pinigų salos išmislino pi
nigus?

— Gerai tėvai,~aštau papa 
šakosiu gražiai tik tu nepa
miršk!-Tu tėvai atmeni kad 
salosdavadžiotojas sušaukė vi
sus žmonės salos, kad jie su
neštų visus tuos popierėliu1’, 
kuriuos gavo dirbdami ant 
tilto. Teipgi tu tėvai žinai 
kad nevisi lyg’iaii ant tilto dir
bo; niekurie dirbo tiktai dvi 
dienas, kada kiti dirbo net 
dvidešimts. O kadą rei
kėjo randui Salos arba dava 
džiotojui sunešti visi tie po
pierėliai tai visi turėjo lygiai 
po dešimtį jų turėti. Tu ži
nai tėvai, jog tie kurie turė
jo mažiau tų popierėlių tie 
turėjo apmainiti koki nors 
dienos darbą ant popierėlio 
ir teip jie visi pasiligino ir 
turėjo visi lygiai išdirbtų ant 
tilto dienų.

— Vaike kaip buvo su 
maluninku, kuris pamėtė vie
ną tų popierėlių ir ta pate
kus į ugni sudegė.

— Su juom tėvai jau išėjo 
blogai, jisai negalėjo nuo nie 
ko gauti kitos popierėles aT- 
ba dienos darbo ant tilt®, 
dėlto kad visi lygiai turėjo 
ir ne vienas nenorėjo liktis 
be tos popieros. Maluninkas 
nenusiminė, jisai buvo patrio
tiškas žmogus, dėlto jisai pa
misimo teip: „nors ir pame
čiau tą popiera arba dienos 
barbą, bet darbas mano ne 
prapuolė, aš vis tiek dirbau 
ant tilto ir iš mano darbo sa
los valdžia turi pelną. ”

Matydamas kad jam reike 
popierėles vienos, nuėjo jisai 
prie tilto ir dar padubo die
ną padailindamas nekuriais 
reikalingas vietas ir tokiu 
būdu jisai gavo nuo davadžio 
tojaus kitą popierėlę.

— Na o kaip toliau vaike 
buvo?

— Tolau tėvai visi žmonės 
tos salos sunešė savo popierė
les pas davadžiotoją, kuris 
surinko visas tais popierelės 
nuo kožno ir į jų vietą davė 

visiem po vieną popiera, kai
po ženklą, kad jie visį dirbo 
po dieną ant tilto ir nevienas 
nieku nekaltas tos t-alos val
džiai.

— Vaike, aš nesuprantu iš 
kur ėmėsi tą valdžia ant salos 
jeigu tę daugiau nebuvo žmo
nių tik tie dešimtis, kurie te
nai apsigyveno?

— A! tėvai, tai tu turi sup
rasti, jog valdžia tapo sutver
ta iš tų pačių dešimtis žmo
nių, kurie an salos apsigyve
no. Teip, kaip ir pas mus 
dabar Amerikoje, žmonės pa
tįs sau valdžia sutvėrė ir vis
ką ką tik nori gali daryti. 
Teip ir aut tos salos buvo; 
kaip jie sutarė daryti tiltą 
per ūpę, tai jie patįs ir statė 
ir ant gąio jie patįs turėjo 
būti valdžiai, kad pažiurėtį 
jog kožnas ant salos būtų 
ant to tilto lygiai dirbęs.

— Teip, dabar suprantu 
vaike Dabar papasakok kaip 
buvo toLaii?

— Toliau tėvai žmonės vėl 
pradėjo gyventi po senoviai: 
vieni dirbo vienokius darbus 
kiti kitokius ir teip opsimai- 
nė savo produktais, kad 
skriaudos niekam nebuvo. 
Tik tas buvo neparanku, kad 
kartais kaip kriaučius reika
lavo javų, tai javų augintojas 
turėjo ikvaliai drabužių ir to 
kių būdu negalėjo jiedu per- 
simainiti. Mainitis produk
tais buvo galima tik tada, 
kad rasdavosi vienas norintys 
to pat daigto kurio kitas tu
rėjo ir norėjo permainyti ant 
to daigto kurį pirmas turėjo. 
Bet kada radosi vienas noriu- 
tis tokių daigtų kokių kitas 
turėjo o neturėdamas del per 
mainymo tokiu produktų, 
kokių jis reikalavo negalėjo 
su juom apsimainyti.

— Tai kaip jie darė to
kiam atsitikime vaike?

— Tėvai, jie buvo pripra
tę prie tokiu popierėlių kada 
etate tilta, ir daba r jau buvo 
nesunku jiem į vesti tokius 
tarpininkus permainymo ar
ba pinigus. Jie sumanė kad 
tokių tarpininkų, kurie vady- 
tųsi dienos darbu reikia nes 
tada galima apmainyti die
nos darbą ant pinigo o pini
gą galima apmainyti ant ko 
tik nori.

— Iš ko jie vaike padarė 
.pinigus?

— Tėvai, jie visi tarėsi 
kaip padaryti tuos tarpinin
kus arba pinigus: vienas sa
kė kad butų teip jau ant po
pieros padaryta, kaip kad vai
tojo ant tilto, kiti sakė kad 
reikia padaryti iš medžio.

Davadžiotojas sutiko, kad 
iš medžio pinigai padaryti 
butu parankiause, neš sako 
jeigu nori nusipirkti eilę 
drabužių, tai nereiks didelio 
rūpesčio nusidroši iš medžio 
10 dienų darbo ir galema bus 
nusipirkti drapanos. Bet kiti 
pamatė kad tai bus negerai 
jaigu droš visi pinigus, o nie
kas nedarįs produktų nedirbs 
tai bus negerai.

Galiausiai vienas įnešė, 
kad pinigai reike daryti iš 
geltonu smilčių, kurias matė 
dugne upes. Teipgi jis matė 
ir baltas dalis metalo akme
nyje. Iš tų jisai linkėjo dary
ti pinigus ir visi teip sutiko.

Laiškas iš Lietuvos.
Čipenų sodziąus.Rašo F. S.

Brangus sunau:-
Kaip sulaukėm nuo jumį 

gromatą, jūsų brangių žode
lių negalėjom atsiskaityti.

Musų akįs prašvyto pama
čius jūsų gromatą, dėlto ir 
laukiam rodos po debesių bū
dami pakol sulaukiam groma 
tos nuo tavę sūneli brangus. 
Linksma mumi, kad ėsi svei
kas ir gyveni laimingoje ša
lelėje. Pas mus tuom laiku 
teipgi viskas malonn iš šalies

surėdima gamtos: ant
laukų viskas labai gražiai iš
rodo; linai, miežiai avižos ir 
kiti musų krašto javai labai 
gražiai išrodo ir ramina kož
no ūkininko širdį. Bėda mus 
spaudžia, kad nerami mūsų 
šalelė, padėjimas netik nešit- 
varkina, bet dar labiau yra: 
Buvome išrinkę atstovus, ku
riuos caras pagal savo norą 
vėl išvaikė.

Dūmos netękę dabar vėl 
grįštam į senas nelaimes. 
Buntas visur pradėjo kilti, 
žmones šneka, jog nuo 20 Lie 
pos Socialistai rinks partijas 
ir vėl kils karią priešai carą. 
Čionai prie staršinos namų 
tapo prilipdytos dvi prokla
macijos ant kurių pasakyta, 
kad staršinos gyvenimas bus 
trumpas jeigu jisai nepasit
rauks. Storasta Stakon į šovė 
net 3 kartus per langą ir ap
vertė 6 kelmus bičių nuėjo. 
Žitkevyčių Biržes paėmė į 
Kalėjimą, antru kartu jam 
besakant pamokslą. Matutį 
aptiekorių paėmė į kalėjimą. 
Vasilių norėjo paimti antru 
kartu bet jis per langą pabė
go. Pačtas ir kanceliaria da
bar uždaryta, teip kad jokios 
valsčiaus valdžios dabar nėra. 
Nežinom kaip čionai bus to
liau ir kasdien laukiam dra
gūnų. Tarpe savę Lietuviai 
spakainiai gyvena Šeip visi 
esame sveiki ir gražiai 
sutikimėje gyvenam.

Pinigai Sugražina- 
m i .

Kurie pirkote tikietus nuo 
P. Urbono iš Delray, Mieli, 
ir pasiuntetė pinigus, tai da
bar su 20 dieną Rugp. išsiun
tinėjau visiems pinigui atgal. 
Pinigus pasiunčiau pilnai ir 
su lešem siuntimo, teip kad 
siuntėjai neturėtu skriaudos 
su padalinimu pinigų pirku- 
siem tikietus.

Priežastis siuntinėjimo ni- 
uigų atgal tapo pagarsinta 
„Vienybėje Liet.”32 numeri je 
po antgalviu,,Delei Liūterijų” 
Širdingai padėkavoju visiem 
pasidarbavusiem tame reikale 
nors musų darbas nenusisekė, 
vienok širdingai visiem ačiū! 
Už jūsų simpatija ir meilę 
del tėvynės arba tu kurie ko
voja už jos laisvę. Kiek mą 
kaštuos mano bėda jumi ve, 
liau pranešiu.

Su pagarba P. Urbanas.

Atikus.
So. Boston, Mass.

Aukos Rašo Š. Bendoraitis.
Šventos Onos dienoje Lie

pos 29 turėjome gražų pasi- 
linksninimą pas V. Kalvaiti. 
Varduvės buvo P. Onos Kal- 
vaitienės. Čionai kaip ir ki
tur mūsų aplinkoje radosi 
brolių ir seserų, kurie del Tė
vynes paaukavo kelis centus 
kurių vardus čionai paminė
siu. Davė šie J. Ambrožas, 
J. Sundukas, J. Kalvaitis, 
O. Kalvaitienė, E. Urbonienė. 
S. Bendoraitukas po 25c. S. 
Bendoraitis 50c. ir L. Ambra- 
zas 12c. iš viso surinkta §2.12 
c. ir pasiųsti kasieriui p. Dū
dai į Philadelphia, Pa. Deka- 
vojam visiem aukavusiem 
broliam ir sesėm; tegul musų 
centai mažina vargus musų 
brolių tėvynėje, tegul pražųs- 
ta teronai, slogintojai musų 
tautos.

Cnnibridgcpoi-t, Mass.

Vestuvės su aukom.
Rašo A. Avižonis.

19 Rugpiučio atsibuvo ves
tuves J. Baliuno su O. Kirki- 
liute, šviečiu pusėtinai prisi
rinko ir visi buvo linksmi ir 
užganėdinti. Maloniai musų 
broliai ir seseris kasdien vis 
pasirodo prakilnesniais ir 
žmoniškesniais, dabar jau ga
lima ir be poliemono turėti 
gražius pasilinksminimus ir 
suėjimus. Butų labai malonu 

kad kuo toliau tuo aukščiu11 
męs kiltume ir savo apsiejimu 
padaritume paveizdą kitiem, 
ant kuriu vestuvių tankiai 
puse šviečiu yra poliemonai 
ir tai dar susimuša pasigėrę 
per mierą. Ant šios veseilijos 
tapo užminta parinkti aukų 
antjabo tėvynės ir gana ge
rai nusisekė draugai paauka
vo po kiek kas galėdami. Rei
kia priminti jog buvo tokių, 
kurie niekad nedavė, nedavė 
jie ir dabar, betnedyvas, nes 
daugelis mus per toli nus
tumti į tamsybę ir toli dar 
jiem toji dienelė, kada pama- 
tis savo priešus. Tarpe tokiu 
yra ir bižnierių tas labai ne
malonu, kad žmogus apart 
biznio nenori nieko žinoti.

Paaukavo šie: po 50c. J. 
Baliunas, O. Baliunienė, J. 
Bieliauckas, F. Dumšis; po 
25c. davė šie: K. Činga, J. 
Plokštis J. Nausėdas, C. Ka
volius, J.Kavolius, J.Gudliau- 
ckas, J. Vitkauckas, K.Anuo, 
nas, A.Armonas, M.Teresevi- 
čia, M. Kasčiųkaičiute, O. 
Kirkilienė, S. Naujokas, A. 
Armonas, V. A nešta 35c. Iš 
viso pinigų surinkta §5.85c. 
ir pasiųsti T. Dūdai į Phila,. 
Pa. Rev. kasieriui. Visiem 
aukavusiem širdingai, dėka 
laisvesnis gyvenimas atsimo
kės kaip caras bus priverstas 
žmonių tiesas ir reikalavimus 
išpildyti.

------------------------------
Korespondencijos.

Waterbury, Conn.

Darbai eina gerai.
Rašo Asevičia.

Oras šiuomis dienomis la
bai gražus, ypatingai nakti
mis yra vėsu po šiltos dienos 
kas labai malonu del atsilsio.

Darbai pas mus eina labai 
gerai ypatingai Plume <fc At
wood lempų dirbtuvėje dar
bas gerai eina. ^Čionai gali 

tUrbs tokie, kuris sup
ranta darbą antštempų.

Manor, Pa.

A.A. Apanaičio Diskucija 
su šonu Krivaičiu.

Rašo A. A. Apanaitis
Tikiu kad „Keleivio” skai

tytojai nebus priešingi mano 
raštui, kadą—gi tas apie ką 
kalbesiu yra darbininkiška 
ir verta mumi svarstyki. 24 
numeryje „Keleivio” senas 
Krivaitis išpeikė Uniją ir jos 
uredninkus, bet už ką? 30 
num. „Keleivio” jis mą 
atsakė, buk aš jam užmetinė- 
ją, bet mano rašte buvo tik 
užmėtinėjimai faktiškai daro
mi. Kad tamstos raštas buvo 
•be pamatų tai skaitj k 26 nu. 
,,Keleivio” kureme nori ži
noti ką Unija gero padarė 
darbininkam. Tas yra klausy
mas svarbus ir dėlto aš noriu 
parodyti senam Krivaičiu Ką 
Unija gero padarė darb.

Unija t. y. vienybe barbi- 
ninkų, ir žinoma yra jų galy
bė- su kuriai iškovoja dide
snes užmokestis ketveropai ir 
trumpesnį dienos darbą. Gal 
senas Krivaitis to dar nežino 
jo, kad piimiau anglekasiam 
reikėjo dirbti Illinois Valsti
joje po 16 valandų aut die
nos ir teip dirbdami negalėjo 
uždirpti 2 dol. ant dienos. 
Teip buvo kad darbinin
kai nematė savo vaikų visą 
sanvaitę- išeidami iš namų į 
darbą ant keturių iš ryto gri- 
žo nuo darbo ant aštuonių, 
kada rasdavo savo kūdikius 
jau bemiegančius. Nuėję į 
kasiklas turėjo pripilti nuo 
15 iki 1’8 vežimų angpu ir tu
rėjo beveik kitą tiek ant vir
šaus prikrauti kiek lindo į 
vežimą. Vežimai sverdavo 
nuo 12 iki 18 šimtų, o jeigu 
vežimo kaupas buvo perina
mas tai gaudavo ratuką. Jei
gu ant to pasiskundė tai liep
davo tulšis pasjimti ir neštis

jas lankau. Užatidarimą 
naujo ruimo kastynėse nieko 
nemokėjo pakol nebuvo Uni
jos, dadar moka šS 20. Veži
mai, kurie svėrė po 18 šimtų 
svarų mokestis buvo tiktai 
16 centų. Dabar tas pats ve
žimas svėrę du tonu, už kurį 
mokesties gauna 34 į. Kur 
pirma darbininkai kasdavo 
anglis be pagėlbos mašinos 
už 18 šimtų svarų anglių gau
davo 28 c. Dabar tas pats ve
žimas svėrė du tonu ir darbi 
ninkai gauna nžmokesties 5 
c. iš kurių dar turi du centu
Išmokėti padegėjams, tai lie
ka 53 centai. Parėdymas ka
syklose keturis kartus yra 
geresnis kaip pirma.

Pakol Unijos nebuvo sparus 
reikėjo nešioti ant pečiu, kur 
reikėjo, kartais net
už dvejų tūkstančiu pėdų 
juos atnešti, nekarta reikėjo 
eiti pačiam į girią ir tę nusi
kirstus parsinešti.

Dabar esant Unijai visoki 
pagerinimai rodos jų nene
jauti, bet jie yra. Sparai yra 
atvesti į patį ruimą, kur dar
bininkai dirba. Pakol Unijos 
nebuvo, tai daugelis kišo pi
nigus vežėjams, tuos pačius 
dalindavosi pusiau su vežėjų 
reikdavo pirkti jiem cigarai, 
jeigu ne, nuversdavo viežimą 
į šalį ir palikdavo. Dabar to 
nėra, nes vienybė ir brolystė 
tą viską permainė į kitokį rė
dą. Žinama, kad tas dar nėra 
visų darbininkų praeitis, yra 
dar ir šiądien vietų, kuriuose 
nėra vienybės, neturi Unijos, 
kaip ir senovėje ir niekad tę 
nepasigerįs, pakol darbinin
kai Unijos neturės. Senas 
Krivaitis gal būdamas Lietu
voje darbavosi ant lietuviškos 
dirvos, bet čionai atėjąs nie
kiną gerus darbus darbininkų 
ir varu nori privaryti prie So- 
cialižmo. Aš dabar apie socia
lizmą nekalbėsiu, kad skaity- 
tojai geriau suprastų, kas tai 
yra Unija ir kaip ją reikia 
užlaikyti. Pirmiausi, jie norį 
iškovoti geresni būvį ir dides
nę algąpc dabartinę valstyjos 
rėdą, dėlto neatbūtinai reikia 
vienytis visiem darbininkam 
į krūvą prie Unijos. Senas 
Krivaitis sako, kad į Uniją 
reikia išmokėti net po 2 do 
lleriu ant menesio, tas netei
sybė. Anglekasiai mėnesinės ■ 
moka tik po 50c. Bet esant* 
daugeli j e vietų straikai, tai 
unija padarė po 50c. ant ne
dėlios, kad tiem pagelbą pri
duoti. Tas buvo tik per 3 iš- 
mokestis, o gal daugiau jau 
nereiks to mokėti. Senas Kri-
vaitis sako jog į Uniją prigu
li tiktai žmonės nieko pla
čiau pasaulėje nematę. Aš-gi 
pripažįstu jog Unijoje yra 
gana su plačiom nuomonėm 
mokįtų vyrų, kurie rūpinasi 
tiek naudotis iš laisvės šito 
rando kiek galima. Toliau ji
sai sako, kad unija nėsirūpi- 
apie tuos darbininkus, ku
riuos mašinerijai Svaro iš dar
bo ir kurie pastoja valkato
mis arba plėšikais. Ką-gi uni
ja gali ant to padaryti, jeigu 
pats žmogus nenor dirbti tai 
tur būti ubagu, arba valkata.

Senas Krivaitis turbūt ma
žai ką nusimano ir apie soci
alizmą, kurį tankiai mina- 
voja. Jog ir socializmas tokių 
žmonių neišvengs, ir aiš
kiai sako, jog tas kuris ne-
dirbs turi badu pastipti.

Prie dabartnio rėdo ir-gi 
nekitaip yra; kas tyngi dirb
ti tur būti ubagu arba valka
ta. Mašinerija nelabai ‘kalta 
tokiem, kuris nedirba.

Žemės yra tūkstančiai mar
gų čia suvienytose Valstyjose 
tę gali darbštus darbininkas 
atrasti saldų kąsni duonos, ir 
darbo lig valias. Toliau sako 
Krivaitis kad amato nemo
kantys prie Unijos negali 
prigulėti. Kaip—tai būtų jei- 

ti. Kaip—tai būtų jeigu ang. 
lekasis rašytusi prie šiaučių 
unijos, jog aš tik odą suga- 
dyčiau vietoje padarinio gero.

Teip tai neprjima prie uni 
jos ir nemokančio anglis kas
ti: Bet neprijima tik valstijoi 
Illinojaus, o kitur visus pri- 
jima.

S. Krivaitis sako; jeigu 
kapitalistai pakele darbinin
kam mokestį, tai jie atsilupa 
tuos pinigus nuo publikos 
pakeldami mokestį ant pro
duktų. Bet jeigu kapitalistai 
mokėtų už kasima anglių po.
16 c. Argi puplika mokėtų 
mažiau už anglis kaip dabar 
kad moka?

Krivaitis sako, kad būtų 
gerai kad Gomperis su Mide
liu skaitytų lietuviškus laik
raščius, tai išmoktų kaip va
dovauti teisingai ir negraiby
tų kaip dabar. Tai vis reiktų 
faktiškai parodyti kur ką jie 
graibo, o gal tamstą galėtum 
ir paliudyti. Toliau sako kri
vaitis kad anglai parsiduoda 
save už stiklą alaus. Bet ar 
nėra ir tarpe mus rėksnių,ku
rie rudeniui atėjus už stiklą 
alaus balsuoja už tą pačių 
Republikoną arba demokratų 
partiją. Gal ir senas krivaitis 
raginote tik per laikraščius 
prie socializmo. O gal
kitaip reik? Męs galėtumų 
augštai lekioti kaip P. Krivai
tis svajoja kik gaila kad vie
nu šimtmečiu per anksti už
gimę ir esam be sparnų.
Būtų labai gerai buvę rojui 
gyventi kad ne Jieva su Ado 
mu drausto Vaisiaus nebūtų 
paragavę. Bet rojus yra gere
snis tarpe draugijos kad tik 
sumanytume vienytie ir rū
pintis vieni apie kitus butų pa 
tiem ir vaikam ateitijag iriau

Man bus gana tuom tarpu 
P. Krivaičiui.

PrancšiyĮiva:

Dar karta priversti paša, 
kyt, kad nereiktu atkartot lai
kraštyje bet apie ta pati dali- 
ka per laiškus atsakinei ku
riu daugybes šu užklausimais 
priplankie; ‘‘Ar mes užlaiko
me paslaptis (sekretus) atsi 
šaukusiu su visokioms o la- 
biause slaptoms ligoms ižgy- 
džius, ir ar nepagarsinsim lai 
kraštyje.

Pertai atsakome ant kart ir 
aut visada visiems ir užklaus 
tantiems: Kad nėra skirtumo 
slaptoms ar sarmatlivos ligos 
arba kitokius, nors ir nebutu 
reikalo slepstis-su kurioms 
kas tik atsišaukia ir liekasi
išgydintas, -tai padekavones 
jei kas nori, tai pats gali pa
garsint ar dekavot nors laik
raštyje, tas priguli nuo pa
čiu išgyditu, nors tūli išdekin 
gnmo teip padaro; bet kurios 
padekavones, yra mus apgar
sinimo, laikraštyje, tai tik tas 
iš daugybes vostkeleta įdeda
me in apgarsinima, kaip iš sa 
vo degingumo, prašo bats ar 
ualeidžsa garsint. Kitaip jo
kiu budu nebus ir nor apgar
sinimas, nes paslaptys yra 
šventai užlaikoma ir išgydy- 
ditus liet kokias ligas gydėsi 
kokius reikalus su Jnstitutu 
turėjo, tai neks-niekada neda 
sižinos, - jeigu pats nepasi 
girs ar nenorės, kad kas žino 
tu.
Dr. Collins Medical Institute, 

140 W. 34 Str.
New York N. Y.

Juokai.
— O brangi! tu ėsi aukš

čiausiu siekiu mano svajonių: 
karta, nors vieną kartą, kad 
pabučiuot galėčiau, tai jau ir 
mirt nebijočiau.

- Ištikto? Ar teisybė tamis- 
ta kalbi?

- Švenčiausią teisybę!
- Tai gerai, pabučiuok ma

nę tamista akyveizdoje ma
no vyro...

- Bijau!

Mokykloje.
Mokytojas; - Jeigu viena 
ypata kalba pati sau, kaip 
pavadįsi tą kalbą? Na kas 
man atsakys?

Mokintinis: - Mandagas.
Mokit: -Gerai. Bet jeigu 

daug ypatų kalbėtų, daleis- 
kim kad būtų keturios ypa- 
tos, kaip pavadintum ?

Mokinti: — Katalogas!

Pajeszkojimai-
Paj ieškau savo Švogerio 

Kleofaso Valinčiaus. Metai 
jau kaip išvažiavo i Kalifor- 
nia St. Francisko, Cal. Pra
šau kas ji žino arba jis pats 
atsišauti ant to adreso.

D. Meison
7 Burlington st. 

C’ambridgeport, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio 
Jano Lapinsko. Paeina iš 
Kauno redybos, Panevėžio 
pavieto.Popilės parapijos kai
mo Satkunu. Jis pats ar kas 
kitas teiksite pranešti ant to 
adreso:

Petras Kaupelis
613 Summer st.

W. Lynn, Mass.

BALIUS!!

Švento Kazimiero Draugyste 
parengė labai puikų balių 
ant 3 dienos Rugsėjo f sep j 
ant sales Tumes Hali 40 
Madlesex st Bastone, balius 
prasidės nuo 2 valandos po 
pietų ir trauksis iki vėlumo 
nakties. kaip visada Šv. 
Kazimiero Dr. balius bus la
bai linksmas su užkandžiais 
ir gėrimais. Meldžiam visų 
širdingai pribūti ir pasilink
sminti.

KOMITETAS

Moterim ir Merginom.
Seniai jau kalbėjomės su 

moterimis’bet pereitą sanvai
tę du kartu mą atsitiko ap- 
misliti apie moterų karalystę 
ir net sukrutau kad moters 
pamirštos. Vienas atsitikimas 
buvo kad pulkelis vyrų besi- 
rodavodami apie gerovę gyve
nimo atėjo iki tam laipsniui 
kad reikia moterimi apsaky
ti ji} sudėtinius mierius ir 
kad jos būtų pagelbininkes. 
Pamislinau ištiesi} kur tik 
vyras tę ir moteris ir jų ne
galima nėkame pamiršti. Ki
tam atsitikime teko matyti 
kūdikius šalčiu sergančius, 
nors dabar labai karštas oras 
vienok šaltį lengvia pagau
ti. Taigi jeigu nori šaltį pa
gauti ir apsirkti arba vaikus 
apsirgdįti’ tai buk stuboja, 
sėdėk arti lango, duris tegul 
buna atdaros pati sušilus ir 
teip greitai apsirgsi. Bet jei
gu nenori tos pakūtos tai žiū
rėk kad sušilus prie lango 
nesėdėtum kur oras trauke 
ir mažų kūdikių nerėik leisti, 
nes jie vesada sušilę ir tuo
jau pagauna šalti. Netikėtai 
apsirgus .vaikam nuo šalčio 
geriause gydyti šiltai kojos 
apavus issivesti laukan ir bū
ti lauke kiek galima. Teip 
grėičiausei pagis ir daktrai 
nekaštnos. Jeigu šalčiui ne
duosi į sisnėti tai ir kitokios 
gyduolės nereiks, bet jeigu 
apleisi, tai vėliau pagamina 
gripą, plautių uždegimą ir 
tada blogai. Kūdikiai dau
giausiai šalti paganna prieš 
ritą, tad visada gerai anksti 
pakilus juos apklostyti šiltai 
miegančius, teip visada atsi. 
kels linksmi ir sveiki.
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(Tąsa).

—„Kodėl jųsnemušate žydų?” -Ant ga
lo kazokas paklausė.

—„Už ką-gi juos mušti jie jokio blogo 
niekam nedaro, o už užmušejistė gali 
dar į Siberiją nueti.

— O ne, už žydų mušimą dabar nieko- 
kios bėdos nėra. -Atsakė kazokas, ir atsit
raukė uno manę.

Ilgą laiką stovėjo tę kazokai, bet darbi- 
ninki neišėjo iki vakarui, o kaip ėjo tai 
ėjo visi kartu perredę oratorius į prastas 
darbininkiškas drapanas ir tokiu būdu 
caro bernai nieko iš to nepelnė. Po tam 
atsitikimui visi fabrikai išėmus vieną va
gonų fabriką Fenixo likosi uždaryti. Da
bar Fenixo dirbtuvė likosi vieta sueigų 
viso miestą darbininkam: kiemą dirbtu
vės susitaisėm pagal savo norą; vietas ora
toriam nuo kurių jie kasdien platino dar
bini kišką evangeliją laisves: Žodžiu sa
kant čia buvo tikra mus gūšta. Fenixo 
dirbtuvės direktorius neprisidėjo prie kitų 
dirbtuvių vienybės ir pats rūpinosi savo 
darbininkus užganėdinti duodamas jiem 
kiek galėjo pakėlimą algos ir kitokius 
pagerieimus, dar prižadėjo duoti tiek kiek 
dus kiti dirbtuvių savininkai.

Šitam beveik laike Kišezerio fabrike 
darbininkai įsivedė oratorių, kad pamo
kintų darbininkus. Policija gerai tą apšni- 
pinėjus atvedę kazokus suimti oratorių, 
darbininkai matydami, kad patis vieni 
negalės apginti oratoriaus nusiuntė pa
siuntinį į Fenixo dirbtuvę, kad darbinin
kai iš tę ateitų į pagelbą.

Su dideliu greitumu vyrai pradėj beg 
ti pas kišezerio dirbtuvę į pagelbą apsto- 
tiem tenai darbininkam. Apstotieje pama
tė ateinančia pagelbą ir patįs dvasiau prieš 
kazokus statėsi. Mušis čionai atsibuvo, 
tapo iššauti keli revolveriai, bet nieko 
neužgavo, tik nagaikų tai daugelis gavo. 
Oratoriaus nesueme, bet šeip žmonių labai 
daugelį nugabeno į policija, kuriuos ant 
rytojaus betyrinėdami rado visus nekaltais 
ir paleido. Tie kurie kovoja tai ir moka 
kaip pasikavoti ir tik labai retai jie pa
puola į nagus caro bernu iš minios žmonių 
Dėlto visada kovojant gerai mokėti kaip 
kovoti.

Fenixo dirbtuvė tapo užimta dragūnų, 
nors direktorius gana nenorėjo jų leisti 
bet buvo sunku jam atsisakyti, o su dar
bininkais dar nebuvo gąlutinai sisitaikęs. 
Dragūnam užėmus darbininkų gūštą jie 
dabar užėmė naujai statomą namą ties Be- 
kernaja gatvė namas bnvo išbudavotas ant 

• trejų grindų ir buvo dar neužbaigtas,buvo 
gana paranki vieta mumi vargšam susi- 

_ riiinkti. Čionai sueidavo visokį amatnin- 
kai, koki tiktai straikavo tame laike. Lai- 
kidavo prakalbas ir atlikdavo visus reika
lus organizacijos.

Kazokai nors stovėjo ties Alexandrov- 
skais vartais, bet niekad mumi neperiška- 
dino, vaktavo jie tik kad męs pulke neitu 
me į miestą.

Kada męs vedeme reikalus straikų 
šitam tuščiam name, Zuto dirbtuvės darbi
ninkai dar turėjo atvirą savo ditbtuvę ir 
kasdien ant kiemo laikydavo savo susirin
kimus su prakalbom ir revoliucioniškom 
gleamem. Caro tarnam 1as nepatiko dėlto 
vieną dieną atjojo čionai pristovo pagelbi- 
ninkas ir 36 kazokai ir pataikė atrasti 
darbininkus pačiam susirinkimo.

Kazokus pristovas susistatė į eilę už 
geležinkelio ir kaip didvyris užriko kad 
darbininkai eitų į darbą arba išsiskirsti- 
tų. Žmonės visi spaudėsi į krūvą ir vienas 
kilą ramino nebėgti, bet laukti koks bus 
galas tam visam atsitikimui ir nevienas 
nesikrutino tik už valandėles pradėjo gie
doti revoliucionišką giesmę.

Pristovas matydamas, kad jo balso nek 
lauso, atsigrįžo į kazokus ir užkamandavo 
su nagaikom nuplakti. Kazokai ne iš vietos 
nepasikrutino tik apsidairė ir stovi. Pristo 
vas pasiuto sušuko antru kartu ,,su nagai 
kom” pats šoko pirmiause, bet ant laimės 
darbininkų jo arklys koją įkišo į tarpą 
geležinkelio štangų ir neištraukęs iš smar
kumo bu visa švara griuvo. Pristovas griu
vo arkliui ant galvos ir griūdamas į priša- 
kį balno užgavo save tieip kad daugiau 
pats jau neatsikėlė. Tada kazokai pasiėmė 
savo poną ir nusinešė namo kame į trum
pa laiką ir numiė. Darbininkai iš jo nelai-

gardžiai juokėsi ir dėkavojo atsitikimui 
kad bardaras krito nuo savo locno durno 
piktumo už niekingo caro garbę. Šoko ji
sai kaip sraubunas, bet nupuolė kaip musė 
ir teip numirė kaip niekadėjas. Piktumas 
jo būtų užmušęs nevieną nekaltą tę darbi
ninką ir darbininkę, ir nevienas būtų labai 
sužeistas, nes darbininkai neketino bėgti, 
nes nebuvo jau ne kur bėgti.

Nusižudžius pristovo pagelbininkui, nie
kas daugiau neatėjo ramdyti darbininkų 
pas tą dirbtuvę.

Policija kur gaudama progą kalbėję 
žmonėm, kad jie apsimalšytų, sakydami 
kad gubernatorius viską sutaisys tik nekel
kite buntų, bet jo kalbai niekas netikėjo, 
nes darbininkai gerai suprato, kad guber
natorius nieko negali iškovoti, dėlto ir lai
kėsi savo nuomonės ir straikavo toliau.

Palikę fabrikų straikas eisime prie tram
vajų, nes šiomi tarpu visi tramvajai Ry
gos sustraikavo. Konduktoriai ir motorma- 
nai patįs sau laike prakalbas jem nereikė
jo siųsti Oratorius; visi beveik suprato ko 
jiem reikia, dėlto visi drūčiai ir laikėsi 
prie straikų. Per porą sanvaičių jie teip 
įerzino darbdavius, kad paskutinei paėmė 
kazokus ir brangiai apmokėtus straiku ar
dytojus norėdami suardyti jų straiką, bet 
nepasieeke. Darbdaviai susidarė galybe iš 
kareiviij ir skebsų pradėjo vežioti žmones 
nuo Aleksandrovskų vartų iki Miestovoi 
kanalui. Kazokai tapo pastatyti ant kot- 
nos kerčios, policija maišėsi tarpe žmonių 
ir ant kožno savo pamislinimo kratė žmo
nes ar neras revolverų ir bombų, bet nebu
vo girdėti, kad būtų nor vieną užtai suėmę, 
tik pas vieną rado kišeniuje akmenį tai 
tas ir nukentėjo gerai nuvestas į policiją. 
Teip sutraukę kareivių ir policies galybę, 
ant minėtos gatvės paleido karus važinėti. 
Konduktoriai ir motormanai buvo labai 
nusiminę kaip pamatę, kad karai be jų 
vaikščioja’ vieni puolė į apatiją ir ketino 
eiti dirbti, drutesnieje mėgino gauti bent 
kokę pagelbą, kad bėgiojimą tramvajų sus
tabdyti. Atėjo jie pas dirbtuvių darbinin
kus ir paprašė, kap darbininkai pagelbė
tų jiem kaius sustabdyti. Darbininkai 
visi piižadėjo ir netrukę visi nuėjo ant 
Aleksandrovskoe gatvės ir nieko nelaukę 
apvertė vieną karą skersai kėlę nuvijo 
skt bus ir su tuom tuojau sustabdė .ėjimą 
karų. Kazokai esanti kare išbėgiojo, reg- 
dami jog jie nieko nekalti. Darbininkam 
pasisekė tramvajus sustabdyti. Darbdaviai 
pradėjo pikti, sakydami kad oficierai yra 
kalti už negerą prižiūrėjimą kareivių. Ofi 
cieriai tiktai užkeikė ir liepė pasirūpinti 
geresnius. '

Ant rytojaus darbdaviai paėmė dragū
nus padidino galybę policijos. Dragūnai 
važinėjo Prišakyje ir užpakalyje su muš. 
kietom, kiti stovėjo šę ir tę šalimi kelio, 
bet ir tas nieko negelbėjo, suvejo daugybė 
darbininkų, susimaišė daugumas žmonių 
ir vėl vieną karą apvertė ir sustabdė ėjimą, 
tramvajų.

Darbininkai iš savo šono vienas gyvasti 
pedėjo, tapo peršautas, bet kareiviai ir po
licija tėipgi nemažai nukentėjo.

Pamatė darbdaviai, jog nieko nepada
rys daibininksm piadėjo taikintis; kun- 
duktoriam uždėjo po du rubliu ant mėne
sio, tą suliginus su pakėlimu algos sausio 
mėnesyje jie dabar turėjo algą, pakeltą 
ant penkių rublių. Mašinistai arba motor- 
monai gavo pakėlimą sausyje o šiuom kar
tu gavo po tris tad ir jų mokestis ant pen
kių rublių pasididino per mėnesį. Algos 
motormonų dabar buvo po 25 r. per menesį 
su valgiu ir drapana, o kunduktorių 35 
rubliai, valgis ir drabužius viršutinius ir 
ruimas.

Sutikę su darbininkais darbdavei iš vaka
ro padavė į laikraščius ant rytojaus grižo 
visi prie darbo. Fabrikų darbininkai neti 
k» darni klausinėjo suėję *kui -dultiriu ar 
ištiesų susitaikė, bet dasižinoję jog strai- 
ka užbaigta daugiau į tą nesikišo.
Tramvajų darbininkai laimėjo sau geresnį 
kąsnį duonos. Pirma ženotiemjiem sunku 
buvo išgyventi ant to uždarbio, jie buvo 
linksmi ir dėkingi fabrikų daribninkam 
kad jiem dadėjo straiką laimėti. Keikia 
dar paminėti kad tramvajų darbininkai 
Rygoje bemaž visi yra lietuvninkai, su jeis 
darbdaviai yra užsiganėdinę kaipo su tei
singais darbininkais.

Dabar buvome išstraikavę apie šešes san- 
vaites, perėjo kar štiš straikų daugelis pra
dėjo labai biednėti, neturėdami ką valgy- 

i ti pradėjo pulti į apatiją, girtoklystė ne
laimingai pradėjo tarpe daugelio platintis. 
Nnkurie fabrikai šeip teip susitaikę su 
darbininkais pradėjo dirbti kiti dar vis 

. laikėmės nuo dirbančių rinkdami aukas ir 
šelpdami tuos kurie labai buvo pavargę.

i Apie tą laiką pradėjo mobilizuoti rezervis- 
. tus ir naujus kareivius; tarpe žmonių pa

kilo trukšmas, orgonizuti barbininkai no

rėjome tą sriovę sustabdyti pradėjom agituoti priešai, kmi 
žmonės neitų į karumiuę, bet musų darbas ir stengimas 
labai mumi tik nuvargino', žmones buvo sunku sulaikyti 
nuo kareivijos, daugelis buvo gatava* iti nors ir į peklą, 
kad gauti atsakanti maistą, o caro ber tai nepamiršo pasirn 
pinti apie tokį maistą: jie pritaisė prie kazarmių virti val
gius ir davė kažnatn, kuris sąkė eis į karumenę. Prisirinko 
labai daug tokių pusgalvių ir juodašimčių. Galima buvo gir
dėti moterų keiksmas ant socialistų. Jos sake: ,,kur-gid abar 
tie cicilikai, kodėl jie neišnaikina tos mobilizacijos, ana ma
no vyras viską ką turėjom pragėrė dabar eina į karumenę, 
palieka manę vargšę.*1 Tokios ir kitos kalbos buvo girdimos. 
Daugelis tuom kartu pasidavė prie karumenės, matomai 
jog vargas prie visko žmogų priverčia. Surinkę daugelį 
per mobilizaciją išvežė į kitus tolimus kraštus. Perleidę vi
są tą šturmą jau buvome išstraikavę net dešimtį sanvaičių 
vis dar be pasekmes, dabar matydami, jog tolesnis vedimas 
straikos labai žeidžia mus ėjome lygitis su dirbtuvių savi
ninkais.

Besilygdami su turčiais gavome pakėlimą algos ant 5-8 
ir 10-to %, tie kurie uždirbo mažiau gavo didesnį procentą 
nekaip tie kurie daugiau uždirbo. Prie pakėlimo algos- ga
vome dar ir kitus pagerinimus gavome gydytojus 
tokius, kokius męs patįs pasiskyrėme. Darbdaviai apsiėmė 
užlaikyti darbininkam mokslaines žadėdami duoti ant to 
vieną trečdali lęšių, kiti fabrikai apsiėmė duoti net pusę lę
šių (kaštų) užlaikymui mokslaiuių. Organizuoti ir daugiau 
Bumauųs darbininkai rūpinosi, kad mokslaines tos būtų 
keturių kliasų, Wet kiti darbininkai mažai suprasdmai sakė 
kad nereike teip augštų, sako visi pastosime mokinti tai 
nebus kam dirbti. Sunku ant visko vargšą pertikrinti teip 
greitai, jie bijo sau gero linkėti ir mielina, kad mokintas 
žmogus tūri būti koks tinginys ir t. t.

Teip gavę kiek galėjome pagerinimų vėl pradėjome 
dirbti jau buvo apie pradžia Rugpiučio. Ir tą straiką męs 
vadinome pasekminga nors ir daug privargome bestraikuo- 
dami dešimti sanvaičių.

Čionai dar reikia paminėti gudrumas direktoriaus Bal
tiško vagonų fabriko’ kuris vartodamas tikėjimo įtekmę 
galėjo juos sušlubinti, kad nieko negavo iš savo straikos. 
Kaip šitas direktorius Krickis naujai atėjo į vargonų fab
riką,tai pradėjo stebuklus daryti fabrike, kad pritraukti 
žmonių atydą. jisai pabudavojo mažą koplytėlę viduryje 
fabriko; atvežė popus arhirėjų kurie pasigėrę degtines 
direktoriaus namuose atėjo į fabriką melstis sakyti pamoks
lus ir t. t. Krickis tuojau pradėjo žmonių klousinėti kas jiem 
kenke, ko jie nori ir teip atradęs nusiskundžiančius ant ne 
kurių meistrų tuojau juos pavarė į jų vietą davė kitus. 
Žmonės tarpe savę ėmė kalbėtis, kad Krickis yra aniuoliš- 
kas žmogus jisai tikras darbininkų prietelius Bet neilgai 
jie teip džiaugėsi. Krickis pamatęs, kad turi visų atydą 
pradėjo jiem mokestis po biskį nukapoti, teip jiem nuėmė 
mokestis, kad kaip tik galėjo būti pavalgę vergai fabriko. 
Sustralkavua, Krickis tuojau vartajo savo šuniškiausęgaly
bę pakol sulaužė straiką. Atspaude jisai daugelį aplikaci
jų ir išmėtė mieste, kas norėjo į jo fabriką ateiti dirbti 
tą kareiviai paėmė iš namų ir pristatė į dirbtuvę.

Teip darydamas netruko pradėti savo dirbtuvėje dar
bą, o silpni žmonės matydydami, kad fabrikas’eina, o bū
dami neorganizuoti mažai suprato apie straikų reikalus ir 
visi ėjo dirbti.

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

TIK PER 30 DIENŲ!
1 Gyvenimai Visų Šventų, 

ant kiekviauos dienos metų, 
vis 's 6 dalys vienoj knygoje 
aptaisytos drūtais apdarais

2 Bib’ija, arba Šventas' 
Raštas leno irnaujo Įsi. tymo 
1448 puslapių drututuo e 
gražios sknros apdaruose ka

štuoja tik $5.oo I
3 Pekla, arba Amžinas 

Pragaras ir giesmės apie bai
sybes peklos ir apie keturis 
paskčiausius daigtus drūtuo
se apdaruose, 5oo pusi. $1.25

4 Kantičkos apdaryt. 75et.
Visos tos knygos $12.oo, o 

jeigu kas ima autsyk visas 
keturias viršminėtas knygas 
atiduodu tik už $7.oo

Jeigu kas nori pasinaudot} 
iž progos pigaus nupirkimo 
tų naudingų knygų tegul ne
siunčia man pinigų, vien pa
rašo laišką, o aš prisiųsiu I 
knygas per C. O. D ir pini
gus galėsit užsimokėt expre- 
sui paimant kuygas, kurias 
jei rastumėte netokias, kaip 
pagarsinta, galit gražinti.

Adresuok :
K. INTAS

954 33-rd Street,
CHICAGO Ill.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c. 

ant visu metu.

n ui su daugybe gražiu pavinčevoniu, 
icuip tai in levus gimines, draugus, 
pas paezia, in merginas, merginam 
pas jaunikuic'zius ir l. t. lūži i a pa 
Juodam už 25 canlus 6 tuzinai už 
$1.00., be kouvortu 100 už $1.00

Mus popieros, per savo gražu 
darba ir rūpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom, visur 
turi iszsldirbo varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popieru 
turim lictuviszkoj, lenkiszkoj ir 

rusiszkoj kalbose.
Teipgi laikom visokiu knygų, 
kaip' maldaknygių, teip ir viso

kiu sviotiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiu ma
šinėlių del drukavimo, nuo $1 25c. 
iki $8.00. Norėdami ka nors 

gauti, adresuokit teip:

A. Zvingilas,
Box 8232, Boston, Mass.

Sloaitvtojam
Katrų laikas prenumeratos 

už laikraštį išsibaigė meldžia
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkortę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva
kortes stut genaus'n, dručiau-

šių ir greičiausiu laivų. Teip
gi norinti siųst piningus ar
ba turinti šeip kokius reika
lus, tegul kreipiasi pas mus 
o mes kiekvieuam noriai pa

tarmių ūm.

T Lx I

KRAUTUVEI

Angliukai IStark Reiškia

Brine, tine brain, tain sūrimas, virbalas
shone, crone šoon, kroon blizgėjo, sutrapėjas
drone, prone droon, proon tranas, sukumpęs
stone, prune . stoon, prūn akmuo, slyva
drupe, scrape drūp, skreip vaisiai gramdyt
drape, shape dreip, šeip apvedžionės, sudėjimas
crape, grape kreip, greip vainikas, vinuoges
snipe, gripe snaip, grip ilgasnapis, nustvert
stripe, tripe straip, traip juosta, pilvo-sienos
scope, trope skoop, troop erdmė, apsisukt
snore, slate snoor, sleit per nosį pust, tobliče
state, grate steit, greit redyba padielkai
grave, brave greiv, breiv kapas, narsus
crave, shave kreiv, šeiv dejuoti, skusti
slave, plate sleiv, pleit vergas, torielka.

Padidiuta ir visados pripildin- 
ta visokiom knygom, dvasiš
kom, svietiškom, juokų irdai- 
nų, teipgi gražiausių ir nau
jausių pop’erų gromatom ra
šyt, altorėlių, abrozėlių, rą
žančių, škaplierių, pavinče- 
vonių, žodžiu sakant visko, 

ko tik kas reikalauja.

Forks have two, three, or four tines.
Šakes turi du tris, arba keturius virbalus.
We keep salt meat in brine.
Męs laikom sūdytą mėsą sūrime.
Grapes grow on vines, in clusters.
Vinuoges auga ant vietų pundeliuose.
Smoke goes trough the pipe of a stove.
Dūmai eina per triubą pečiaus.
The boy loves ripe grapes.
Vaikas myli sunokuses vinuoges.
Nutwood and coal will a warm fire.
Riešutinis medis ir angliai padaro karštą ugni.
Shat the gate and keep the hogs out of the yard.
Uždaryk vartus ir neleisk kiaulių į kiemą.
States are stone, and used to cover roofes of houses. 

Marmulas yra akmuo ir vartojamas uždengt stogus stubom

Intaisyta pagal naujausią ir 
geriausią būdq, mašinos elek
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko- 
rišką darbą atliekam greičiau, 
geriau ir pigiau kaip kitos 

spaustuvės.
Gyvenanti kituose miestuose 
gali visokius reikalus atlikt 
per gromatas, parašydami ko 
reikalauja, o gaus prekes rei-

■ laujamų dalykų.
Norėdami ateit į Redakciją 
kreipkitės po šiuom numarų;

28 Broadway, South Boston, Mass.
Rašydami giomatas uždekit 

tokį adresą:
A. ZVINGILAS,‘

P. 0. Bo 3232, Boston, Mass.



KELEIVIS

S 
ko žodžio 
eight (eit 

74 pusin
Ttos Dalim ii' W ta Vaisiu

Pergali nelaimęs ligos

Siutai. Siutai.
Broliai Lietuviai: pranešu Jum kad šio- 
mis doromis partraukiau naujausios 
na<lo> niatariju s&mpelus kuriu yra su- 
. irš gat tinku del siutu, lu liuiu. over 
kotu, brusiotu irt.t. Matarijos yra im- 
*'•» iš New Yorko ir lekiu čion negalima 
; <ut. Kas pas mane sieliuos drapana, 

taurautuoju, kad padarysiu iš geresnė* 
•naiurijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
<riaučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mani 
duot sint, vien tik pirkt matarijas, gali 
[jas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

A. Nevulis,
68 W. 5-th str., S. Boston, Mass-

ANT PARDAVIMO
Puikus 

su šešiais 
namo nuo Burghain placiaus, 
paprasta randa §2.50 ant ne
dėlios. Parsiduoda už 1,800 
2 trečdalis tos sumos prisiima

- Labai gani i 
namus dviem 
galima, turėt

ir gražus namas 
ruimais, frantas

DIDELIS
Iš P A lt D A V I M A S Į
Pavasario ir vasaros drapana 
viri būti išparduota kad ir 
iž pusę prekės, idant pada

užyti vietą del ėukrovimo žie-

r EM Y KITE
So. .Boston, M;i

KIMMO 
^yti 

puslapiai,
su prisiunujiiu

Pinigus reik siųsti per ,, Money Orderį“ 
ant &ito adriso;

P. M1KOLA1NIS
Box 15, Station D.. NEW YORK.

f moterų ir iipravmnsKLAUSYKIT VYRAI!

•5 W,

PASINAU Z OkIT!

Pažinok it pys patį
raspad.»rių.

io — 12 Rytų 
G — 8 Vakare.

bus ant pagelbos Jus iiZk’ydtlaS
Mikolas Czadiis,

35$ Canal Str.. Blue island. 111.

Jeigu nori bill sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gory m u 

u.'iinik sveika užkandi, sveikinusi erei v
Annie Karlsonene,

49 Warren Str..
New Rochelle. N. Y.

Buydita nuo gumbo ligos, 
netikiu ir baltu andrapaniu 
— skausmingu dideliu die
giu viduriuos ir visam

Dr. JOSEPH LEWAND0WKSI
(17 Beacon Str. • Boston, Mass.

Kampas Charles gatves, šalę Parko.

Ofiso valandos:

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Beacon Str.
Tolfeonas 21071 Brookline.-

Lietuviškas Siuvėjas
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvi 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienan 
žmogui ir turi geriausias padėkavone 
už savo gerą dalbą. Broliai Lietuviui 
atsilankykite, o persitikrįsit. Preke — 
nuo

S. Idzelcvicze,
Box 642, Westville, UI.

Ugyditas. nuo plaučiu, 
krūtinei, kataro, diegliu 

po visa kuna ir nuallpnn- 
jima. kiti daktarai negalio
jo išgydit.

'kailinis alaus Išsigert, vyno, snapso it 
•igarų Ilesiok is Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Bakanaucką
45 High St., Nashua, N. Il$15. augštyn.

VINCAS INTAS
248 W, 4-th str.

So. BOSTON, Masz.

Ant pardavimo
Puikus namas su 9 gražiais 

ruimais, ant 2 gyvenimų, (te
nement) labai gražus kiemas 
vynvuogių krūmais apsūdy
tas, labaj smagi vieta, parsi
duoda pigiai. Randasi po hr 
140 W. 8-th Street,

So. Boston, Mass

kas nori u/.laikyt sa
vo sveikata, tas atei
kite pas mano. Gau
site visokių k rajavų 
liekarstų nuo visokių

Parsiduoda geri forui šiai 
labai pigiai. Norintis pirk
ti tegul pasiskubina ateiti po 
šitų adresu:

J. Antanavičius 
201 C Street,

So. Boston, Mass.

Pajeszkojimai
Pajioškau savo brolio l)o- 

miniko Balzeriaus ir švoge- 
rių K ir. A. Kaminckų, jie 
visi paeina iš Kauno vedybos 
Šiaulių pavieto, Ežeikių kai
mo, ar jie patįs, ar kas iš ži- 
ųgijčių apie juos teiksis da- 
nešti ant šio adre,so:

Stanislovas Balzeris
25 Morton St.

Šo. Boston, Mas:-.

ant niorgičio.
yra pirkt tuos

nes

Atsisaukt j»o nr.

Labai didelis nuderėjimas 
uit moteriškos ir vaikų rita
muos, kaip viršutines, teip 

ir apatines.
Vyriškų drebužių tinime teip 
;i turime labai daug.

Ateikite kuonog teičiau šiai 
r pasiuaudokit iš progos.

THE OUTLET
Broadway,

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut; 
O kad i’gydit ligrą ■— reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamatiškai iš Šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir augšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. C. Collins Medical Institute Ne\y Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vad’ovystę Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir apsėmė išgydit, 
sutaisant Speciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, —- apturi 
pilna gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsiseneiusioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir j u sutaisytus GEBI S ĮLĮSTUS, tapo išgyditi — ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs 
ligas ir nieks susiligint, negali, -— tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion nors keletą patalpiname :

301 Broadway, kampas D. gaivu.
So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuvišką kle 
čia gali susikalbėti savo 
boj. -Meldžiam visus su r< 

lais atsilankyt.

Naudinga Knyga del Visu po vardu 
Paslaptys Szviesiu Žmonių.

Miela* Profesoriau su Specialistais 1
Jus jau Žinote mano sunkia liga, kuri 

tn.-mų kankino per ilgus metus per jaunis- 
tes ildykuniA kad galvos užimąs ir ausisų 
spiegimas kaip ir kaklo k pecziuote. ran
koje bei kojotų, kaip peileis dieglei varsto, 
sunkumas Krutinę ir dusinimas. noiSpasa- 
kitaJjfcankino. dieglei šonuose abelnas nu- 
silpnapiuias. taip sunaikino lik šekelis iš
rodžiau. laukiau kaip žvake tik užgesimo, 
pas visokius daktarus nors gydžiaus nieko 
nepagelbejo. bet labinusjiga tik užsendino 
kad iau oro permainas, iszlaiko kaip tikras 
pranaszas pasakiau, nes liga -paskutinę 
gy-- Asti spaude. Bet Jums kaip tik aprašiau 
ligi ir prisiuntet vaistus, ėmiau vartot, su 
kožnu laiku jaučiau geriaus ir geriaus. o 
dabar jau e^u suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila kad iŠ pradžios mano ap- 
sirgimo ne.itsišaukiau. buče daug pinigu

k i likeriui yra lik pas

James Gleason <fc Co., 
Kampas 4-th ir B. Sts., 

S. Boston, Mass.

Aidžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

c. H. Knott,
tampas W.Fourth ir D, st S.Bosto.i.

Gydoulių visokį receptai is 
pyldomi teisyngai. Čionai yr 
ietuviškas klerką ir galima, 
insikalbęt saviškai. Meldžia- 
<me reikalui esant atsilankyt.

žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytul Jeigu nuo senei serganče ligą 
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in pra
pulti, bet atsišauk in tą gertausę Institutą, kuremę, ant kožnos -- ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo;

Plaučiu liso». kosulio, kepenų, Inkstu, viduriu llsos, kraujo nečrslurao, salvos skan.lcjUno. dieulin ir reumadzmo; skutos (odos) 1«as Ir nležcjl.ną. 
ėiduriu utkiecejima, elapraa ligas vyru Ir moterų, sekios nubveima, saura,yšlą su jos visais baisybes v-n-iais. nervu lur.is, ub. ln.y nusilpnėjimu, kataro 
(slogos), pūsles, galvoj spiegimą, mieguslum-ą goltllcc. skausmingas motoru mėnesines ir ball-e.as .midi užsikrečiamas piktas bjauros litiSkas ligas
ir uegaleiim). dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas noregullarilkas mėnesinės Pispepsi.i, ruptura ir.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi! Slaptybe, Šventai yra 
užlaikoma. Per laiška ar asabiškai alėjas, būdams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis. .

Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS Hedical Institute, 
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, N. Y. 
Offisas atdaras kasdien nuo io-iki 5.' vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki t vai. po pietų.

Ir vakarais ofisas'atdaras kožną utarniuką ir j ctuyi’ią m.o 7 iki 8 valai dai.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, Mass. 

Visokias lipas gy 
dau pasekmingia- 
usial. Ateikit tie- 
giok pas mano 1 
trepais į viršų tik . 

{ aplioka: I k 
mano durys bal- 
tbk’ifba telefoną 
dppfc aš atvsiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo tiki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

1 LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS

> CHAPLIKA

^įeikit

CIGARU FABRIKĄ

kais ir krautuvninkais vesti pramonę. 1 
|Mūsų adresas:

A LIUTKEVIČIA,
34 Washington Sqare, Worcester, Maxs.

Į^-ji ierinusi.v motoruį ir vnikĮlg>rlyu>ja^

Dr. Ona Topaz,
15 ( linuiImts slr . Boston. Mass.

Ofisas atd tras
2 iki 4 nuo 7 iki S |w> picių.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotograf istą:

CASSILL’O STUDIJA, 
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass.
Yra tai viena iš geriausių 

fotograf iškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
kitokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiais pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažvj fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą krejon ar a- 
lijinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, ėliuz 
visada Švieži, vynai ir visokį lik i oriai* 
kogeriausi. Gerymus del vesclijų, krik 
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 a/id 121 A St.,
So. Boston, Mass
KLAUSYKI! E VYRAI!

Kaip į Worcester atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus iŠsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysii

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

J Puikiausias Lie tuviškai

SALIUNAS
karti} pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co. 
3o4 Broadway ir 259 1). St., 

South Boston, a Mus
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13 Diamond Sq

Box. 53
A. J.

Box 327

Box 54

P. A. FOLEY & CO.,
“ UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus
16 Broadway, South Boston, Mass.

Laivakortes ir pinigus geriausia siųst per 
“KELEIVIO“ Redakciją, 28 Broadway, S. Boston

Ar nori siiččfjt ] iuigiis?
Atdik pažiūrėt I. Sakovitz 

didį bargiusą, koks likos pa
darytas ant moteriškų, vai- 

I kų ir vyriškų drabužių ir pa- 
1 rėdalų. Partraukėm daugy 
1 bę, moteriškų vistaičių ir je 
kūčių, teipgi vaikam parėda 
lu. 
rėt;

, VIENATINIS : LIETUVJSzKAS : KOTELIS
W. ItAŽUKO, 7 Washigton, SI XEIV VOKE
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas //dt
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. Ar
Užlaikau puikų hotelį kureme 
"alile gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norolų‘koks apgavikas pu
vėsi kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS RAŽIIKAS.

£5?-

RŪKYK GERUS CIGARUS
Mes užlaikome geriausius 

cigarus ir cigaretus, teipgi 
visokio tabako, Kokį tik kas 
rūko. Pas mus kartą atsi- 
aukęs, uiekad neėis kitur 
pirkiuėt sau tukimui daig- 
tus, nes žinos, jog apsieinam 
su žmogunm kuogražiausiai. 
Kalbame lenkiškai ir lietu
viškai ir nesyki galime rodą 
suteikti.

S. B. KLIEN
218 Braodway,

So. Boston, Mass.

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Rossary str. Scranton Pa
Ignotas,
S. S. Pittsburg, Pa. 

Kazlauckas,
Mahanoy City, Pa.

F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Derkintis,
4545 Hermitage avė., Chicago Ill. 

John Luis,
120 S. Green str., Baltimore, Md. 

J. Dabulski
Box 323 Clycago, Ill.

P. Ciras,
155 Elm str., Lawrence, Mass.

A*. M. Makauckas,
Box 312 Forest City, Pa.

M. Paznokiuto 
Palelhorpe st Philadelphia, Pa.

S. Valaskas
Kensington ave. Chicago, Ill. 

J . Čeponis 72 Jubiel Sir. 
Jonas J. Gordauskas,

54 Lafaett street, #New Britain; Conn. 
Jurgis Tumasas,

Post O. Box 91 Millineck, Me
WATERBURY, CONN.

824 Bank Str.
199 Charles Str.
39 W. PorterSt

1Ž37

210-1

J. Žemaitis,
K. Asevičia,
J. Žemantauckas,

NAU JOS KNYGOS
- „Keleivio” Sjvaudos.

Po Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my' 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaiua........................ 25 c.

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios-gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke 

■ lionę į peklą; 2) Jonas su 
nusžuvininko, kuris pa 

gavožuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčiam; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio-švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................ 25c

Kalėdų giesmes dėl vargamiptriį 
ir teip žmonių; kaiua 10 c. 

Teisingiausias kabalas — me
timas kazyrių ir laimarodis 

kaiua .................... 10 c.

Geriausias Pamokintojas Angliškos- 
Kalbos sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžiuk. Kai
na ............................ 35 c.

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žiau^ ias darbininkiškas ap 
rašymas, kaip žmonės gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir 
darbų. Puslapių 176. 
Kaina......................... 35 c.

Davatkų Gadzinkos šeip links
mos dainos. Raukius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Prekė 10c.

Dvi Puikios apysakos: Baus 
mė Dievo ir Alenutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gą gyvenimą Lietuvoj. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugo! nuo ligų. Kai 
nr...................................5 c i

Supykusi Ponia — juokinga ap> Į 
saka iš vasarinio gyveninu ' 
Druskinykuose, prekiuoju į 
tiktai 5 <

Nepamiršk ateit pažiu 
vietaa žinoma visiem:

SA CO WITZ, 
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. ‘Boston, Mass.

Neužmiršk, jog ‘‘Kelei
vio1 Redakcija persikėlė 
uuo 52 B. Str ant 28 W. 
Broadway, S. Boston Mass-

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Co
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
3B6 2-nd st,S. Boston, Mass.

Daktaras M. J. Konikow,
56 BriinswickSt., Roxbury Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

uuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremont.

Jo žmona
Dr Antoinette F. Konikow, aprūpina 
moteris ir kndil^ius.
Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 po piet

South Boston, Mass.

Mes spaudimam Knygas, Konstitucijas, Program ur, Užkvirtimus 
ANT BALIU ARBA VESKLIJU, TiKIETUS, ClRKULIORIUH, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKOKIŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
A«x nadinau savo krautuve kurioja galima gaut visko kaino 
tai: laikrodėliu kokiu tik ant svietu randasi kiszeniniu ir 
sieniniu, vivokiu lenciugeliu, auksiniu, paauksuotu, sidab
riniu ir auksiniu riedu, špilkų, kampasu, kolcziku. visokiu 
instrumentu, puikiu armonikų del grajaus. Masiinukiu 

del drukavojimo gromatu. Monu knyga ir prie tai v a dd 
darymo sztuku. Istoriszko ir maldaknygių kokiu tik ran
dasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu pupieru del gromatu ra- 
szymo su phviticzevonema, azdabnms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul pnsiunczia grumaioj uz 4c 
marke o apturėsi puiku katahoga dykai kokio dar lietuvisz- 
koj kalboj nebuvo, kureme yra szimtai visokiu paveikslu, 

f Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos ui maža preke, orde,’
isssiunesiu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

112 GRAND STREET, 
___________ BROOKLYN, N. Y.Klemens Wllkewich,

Ak tukt Ką spaUdlnt? Jei turi, tai atnešk į

’’KELEIVIO”
Sl-AU8TUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDJSI.

28 BROADWAY -

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

238 Harrison avė.
Boston, Mass

L1TLV1ŠKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUOIIOTINI TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbe pranešti Jumis

kad parduodu laivakortes į Lietuva IY

b:

Lcnkiškai-Lictuviška
APTIEKA

257 llanover Street 257
BOSTON, MASS

goriausių laivų už pigiausia prekę. Ma
no ofisas turi goriąsias kelio linijas.

Ofisas atidarytas nuo 8 valand. ryto 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bardišius.
2&S Broadway, SO BOSTON, MASS




